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นอต.ปก. MR ผอ.ศต. 
 

 
 

บันทึกการแก้ไข 

นอต.ปก วันทีบ่ังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 26 มี.ค. 2561 จัดท าเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

01 05 พ.ค. 2562 ปรับปรุงขั้นตอนใหม่ เนื่องจากใช้ระบบ AWOS 4,6,7 

02 16 ก.ย. 2562 เพิ่มขั้นตอนการส่งข่าว MET REPORT/SPECIAL 4 

    

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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บทน ำ 
1. วตัถปุระสงค ์(Objective) 

เพื่อใหก้ารตรวจและรายงานอากาศการบนิบรเิวณท่าอากาศยานภูเกต็ ถูกต้องตามมาตรฐานที่
องคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลก (WMO) และองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) ก าหนดไว ้

2. ขอบเขต (Scope) 
ขัน้ตอนการท างานนี้ใชใ้นการตรวจและรายงานอากาศการบนิบรเิวณท่าอากาศยานภูเกต็ โดย

เริม่ตัง้แต่การวางแผน, รวบรวมขอ้มลู, เตรยีมความพรอ้มของผูป้ฏิบตังิาน , ตรวจสอบระบบเครื่องมอื
และอุปกรณ์ต่าง ๆ , การตรวจและรายงานอากาศการบินตามข้อก าหนด รวมถึงการบันทึกข้อมูล
สารประกอบอุตุนิยมวทิยาลงในแบบฟอรม์อยา่งถูกตอ้ง 

3. ค ำจ ำกดัควำม (Definition)   

• กำรตรวจอำกำศกำรบิน หมายถงึ การตรวจสารประกอบอุตุนิยมวทิยาเพื่อการบนิ 

บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีการสังเกตจากสายตาของผู้ปฏิบัติงาน การอ่านค่าจากระบบ

เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั(ิ AWOS & LLWAS) และเครือ่งมอืต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• กำรรำยงำนอำกำศกำรบิน หมายถ ึง การน าข ้อมูลการตรวจวดัสารประกอบ

อุตุนิยมวทิยาการบนิ มาด าเนินการเข้ารหสัตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัขององค์การอุตุนิยมวทิยาโลก 

(WMO) และองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) ก าหนดไว ้และส่งข่าวอากาศการบนิผ่าน

ระบบ AFTN 

• AWOS (Automated Weather Observing System) หมายถึง เครื่องมอื/ระบบการ

ตรวจวดัขอ้มลูสารประกอบอุตุนิยมวทิยาแบบอตัโนมตั ิ 

• LLWAS (Low Level Wind-shear Alert System) หมายถงึ เครื่องมอื/ระบบตรวจวดั

วนิเชยีรร์ะดบัต ่า 

• WMO (World Meteorological Organization)หมายถงึ องค์การอุตุนิยมวทิยาโลก ที่

เกีย่วขอ้งกบัภารกจิดา้นอุตุนิยมวทิยาและมปีระเทศไทยเป็นสมาชกิโดยกรมอุตุนิยมวทิยา 

• ICAO (International Civil Aviation Organization)   หมายถึง องค์การการบินพล

เรอืนระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิดา้นการบนิและมปีระเทศไทยเป็นสมาชกิโดยกรมการบนิพล

เรอืน 

• AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) หมายถึง เครือข่าย

การรบั-ส่งแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารอากาศการบนิ 
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• สำรประกอบอุตุนิยมวิทยำ หมายถงึ ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาในบรเิวณหนึ่งๆ ที่ท า

การตรวจวดั โดยขอ้มลู ในทีน่ี้ไดม้าจาก 

- ตรวจด้วยสายตาของผู้ปฏบิตัิงาน ได้แก่ ทศันวสิยั สถานะของลมฟ้าอากาศ 

เมฆ (ชนิดและจ านวน) 

- ตรวจด้วยเครื่องมอืตรวจอากาศอัตโนมตัิ ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ

อากาศ อุณหภมูจิดุน ้าคา้ง ความชืน้ ทศิทางและความเรว็ลม ความสงูของฐานเมฆ หยาดน ้าฟ้า  

• METAR (Aerodrome routine meteorological report) คือ  ข่ า วส าหรับ รายงาน

อากาศการบนิแบบประจ าทุก 30 นาท ี

• SPECI (Aerodrome special meteorological report) คอื ขา่วส าหรบัรายงานอากาศ

การบนิแบบพเิศษ รายงานเมือ่ตรวจพบสภาพอากาศอยูใ่นเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ าหนดไว้ 

• METAR COR / SPECI COR คอื ขา่วส าหรบัรายงานอากาศการบนิทีม่กีารแกไ้ข 

• MET REPORT คือ ข่าวส าหรับรายงานอากาศการบินแบบประจ า ผ่านระบบ D-ATIS ที่ใช้
รายงานแก่หน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ เพ่ือใช้ส าหรับการข้ึน-ลงของเครื่องบินประจ าสนามบินนั้น 

• SPECIAL คือ ข่าวส าหรับรายงานอากาศการบินส าหรับสภาพอากาศที่เข้าเกณฑ์ ผ่านระบบ 
D-ATIS  ที่ใช้รายงานแก่หน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ เพ่ือใช้ส าหรับการขึ้น-ลงของเครื่องบินประจ า
สนามบินนั้น 

 
- ภาพแสดงความแตกต่างของข่าวอากาศการบินแต่ละชนิด - 

• Trend Forecast หมายถงึ ขา่วพยากรณ์อากาศเพื่อการน าเครือ่งบนิลง 

• NOTAM (Notice To Airmen) คอื ข่าวสารหรอืข้อมูลที่แจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบตัิงานด้าน

การบนิทราบ 

• QP (Quality Procedure) หมายถงึ ขัน้ตอนการควบคุมคุณภาพการปฏบิตังิาน 

• ศต. หมายถงึ ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝั้ง่ตะวนัตก 

• อก. หมายถงึ ส่วนตรวจอากาศการบนิ 
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• นอต. หมายถงึ นกัอุตุนิยมวทิยา 

• กบ .1401 ก หมายถงึ แบบบนัทกึสารประกอบอุตุนิยมวทิยาดา้นการบนิ 

• FM หมายถงึ แบบฟอรม์ 

• SD (Standard Document) หมายถึง เอกสารมาตรฐานเพื่อใช้ส าหรบัอ้างอิงในการ

ปฏบิตังิาน 

• WI (Work Instruction) หมายถงึ คู่มอืปฏบิตังิาน 

• Encoded Check หมายถงึ การตรวจสอบการเขา้รหสัโดยระบบ AWOS 

• Product Check หมายถงึ การตรวจสอบรปูแบบความถูกตอ้งของขา่ว 

• Weather Monitoring หมายถงึ การตดิตามและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศอยา่งต่อเนื่อง  
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4. ข ัน้ตอนกำรปฏิบติั/Procedure และ แผนภมิูกำรไหลของงำน/ Flowchart 
Indicating Work Flow 

ท่ี ผู้
ปฏิบติั 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ 
(นำที) 

ส่ิงท่ีต้องปฏิบติั เอกสำรท่ี
เก่ียวข้อง 

1 นอต. 

 

 
 

5 นาท ี

- ตรวจสอบสถานะของเครื่องมือและลง
ชื่อเข้าปฏิบัติงานในแบบบันทึกการ
รับส่งหน้าที่ 

 

FM-AO-01-
SMWC  
 

2 นอต. 

 

 
-  

- ตรวจสารและวิเคราะห์ประกอบ
อุตุนิยมวิทยาจากเครื่องมืออัตโนมัติ
และสายตา 

 

SD-01-
SMWC 
SD-06-
SMWC 
SD-07-
SMWC 
SD-08-
SMWC 
 

4 นอต. 

 

 
 

-  

- บันทึกผลการตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาลงในแบบบันทกึ กบ. 
1401 ก 

แบบ กบ. 
1401 ก 
SD-01-
SMWC 
FM-AO-04-
SMWC 

5 นอต. 

 

 
 

-  

- กรอกผลการตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาลงในระบบ AWOS และ 
กด BUILD เพื่อเข้ารหัสขา่วตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

* Trend Forecast อา้งองิถงึบนัทกึ
ขอ้ตกลงการปฏบิตังิานร่วมระหว่าง อก. 
และ พบ. 

SD-01-
SMWC 
SD-04-
SMWC 
SD-06-
SMWC 

6 นอต. 

 

 
 

-  

- ตรวจสอบความถูกต้องของการ
เข้ารหัส (Encoded Check) ก่อนท า
การส่ง 

 

7 นอต. 

 

 
 

-  

- ส่งข่าวผ่านระบบ AWOS (สามารถส่ง
ข่าวล่าชา้ได้ไม่เกิน 5 นาที ตามเวลา
ส่งข่าว อา้งอิง KPI) 

SD-10-
SMWC 

ตรวจสอบความพรอ้มของ
เครือ่งมอื 

ตรวจและวเิคราะห ์
สารประกอบอุตุนยิมวทิยา 

บนัทกึขอ้มลูสารประกอบ
อุตุนยิมวทิยา 

เขา้รหสัขา่วอากาศการบนิ 
พรอ้ม Trend Forecast 

 

Encoded 
Check 

 

ส่งขา่วผ่านระบบ AWOS 
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ท่ี ผู้
ปฏิบติั 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ 
(นำที) 

ส่ิงท่ีต้องปฏิบติั เอกสำรท่ี
เก่ียวข้อง 

*กรณีที่ไม่สามารถส่งข่าวผ่านระบบ 
AWOS ได้ ให้ใช้ช่องทางส ารอง คือ ระบบ
METNET  

8  

 
 
 

 -  

- ตรวจสอบความถูกต้องหลังท าการส่ง 
หากไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข่าว 
(COR : Corrected) ให้ทันเวลาไม่
เกิน 5 นาท ี

- ตรวจสอบการกระจายเข้าระบบ 
AFTN ให้ท าส่งข่าวใหมอ่ีกครั้ง 

- ตรวจสอบข่าวจากหนึ่งจากสี่เว็บไซต์
ด้านล่าง  

119.46.126.213:20080 
nsweb.tmd.go.th 
www.aeromet.tmd.go.th 
www.aviationweather.gov 
www.ogimet.com 

* กรณีที่ข่าวไม่กระจาย ให้กลับไป
ตรวจสอบในขั้นตอนที่ 5 หรือส่งผ่าน
ระบบ METNET 

 

9 นอต. 

 

 
 

-  

- ติดตาม เฝ้าระวังสภาวะอากาศ และ
รายงานสภาพอากาศพิเศษตาม
บรรทัดฐานที่ก าหนดไว ้

 

5.  เอกสารอ้างอิง (Reference  Document) 

5.1 QM-01-SMWC Rev.00 คู่มอืคุณภาพ QMS MANUAL 
5 .2 SD-01-SMWC Rev.00 Annex3 v.2016   Meteorological Service for International Air 

Navigation > 19th Edition July 2016 
5.3 SD-04-SMWC Rev.00 WMO-No.306 (Manual on Codes International Codes VOLUME I.1 

PART A – Alphanumeric Code) 
5.4 SD-06-SMWC Rev.00 คู่มอืการตรวจและรายงานอากาศการบนิ โดยส่วนตรวจและเฝ้าระวงั

อากาศการบนิ 
5.5 SD-07-SMWC Rev.00 AIP THAILAND   
5.6 SD-08-SMWC Rev.00 Chart การแบ่งชนิดเมฆของ WMO   
5.7 SD-10-SMWC Rev.00 การใชง้าน User Agent 

Product 
Check 

เฝ้าระวงัสภาวะอากาศ 
(Weather Monitoring) 

ไม่
ถูกตอ้ง 
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5.8 SD-11-SMWC Rev.00 การใชง้านระบบ METNET 
5.9 WI-AO-02-SMWC Rev.00 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการกระจายข่าวผ่านเวบ็ไซต์ 

(METAR) 
5.10 SD-XX-SMWC Rev.00 บนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตังิานระหว่าง พบ. และ อก. 

6. แบบฟอร์ม (FORM) 

 6.1 FM-AO-01-SMWC Rev.00 แบบฟอร์ม บันทึกการรับส่งหน้าที่ของส่วนตรวจอากาศการบิน 

6.2 FM-AO-04-SMWC Rev.00 แบบฟอร์ม บันทึกผลการตรวจอากาศการบิน (กบ. 1401 ก) 

 
7. บันทึก (Records)  

ไม่มี 
 


